
אגדה ממונגוליה 



 

בכפר קטן במונגוליה חי פעם בחור נחמד 

בשם איוואן עם אבא ועם שני אחיו. 

יום אחד הם ראו ששדה החיטה שלהם 

נדרס. 

  

האחים הגדולים החליטו לשמור בלילה 

כדי לראות מיהו שדורס את החיטה 

שלהם. אך בבוקר שוב ראו שהשדה היה 

דרוס. 



 

 

הלילה היה קר ורוח חזקה נשבה. לכן 

הבנים שכבו במתבן, ישנו שם, ובבוקר 

סיפרו בבית שלא ראו כלום בשדה. 

 

 

למחרת איוואן שמר על השדות. הוא ישב 

בחוץ ופתאום שמע צהלת סוסים ובשדה 

הופיע סוס לבן. 



 

 

איוואן אחז ברמתו של הסוס ועלה על גבו. 

הסוס התחיל להשתולל וניסה לזרוק את 

איוואן מגבו, אך לא הצליח. 

 

אחרי זמן מה הסוס הלבן התעייף והתחיל 

לדבר בקול אנוש. "אנחנו שלושה. אכלנו 

מהתבואה שלכם וגרמנו לכם נזק. אנחנו 

אשמים. עכשיו, אחרי שגילית אותנו, אתה 

האדון שלנו." 



 

 

איוואן נתן את שני הסוסים הגדולים לאחיו 

ולעצמו שמר את הסוס הקטן. 

 

 

לילה אחד, כשהאחים עברו בשדות, ראו 

אש במרחק. הם חשבו שהתבואה שלהם 

בוערת ורצו לשם מהר. 



 

אך זאת לא הייתה שריפה. איוואן מצא 

רק נוצה של ציפור אש. הסוס הקטן שלו 

אמר אמנם "אל תיקח את הנוצה. היא 

תגרום לך צרות." אבל איוואן לא הקשיב 

לו. 

 

 

כעבור זמן הם נקראו למלך. הוא שמע על 

הסוסים הלבנים ורצה אותם. שני האחים 

מכרו לו שני הסוסים הגדולים. 



 

 

אלא שהסוסים לא נתנו לאף אחד לעלות 

על גבם. לכן המלך ציווה על איוואן לעבוד 

אצלו כסייס. 

 

 

אבל הסייס הקודם היה קנאי ורצה לדעת 

איך נוהג איוואן עם הסוסים. הוא בא 

בלילה וראה שאיוואן מאיר לעצמו עם 

נוצת ציפור האש שלו. 



 

 

הסייס סיפר למלך את הדבר, והמלך דרש 

שאיוואן יביא לו את ציפור האש עצמה 

תוך שלושה ימים.  

 

 

איוואן פחד מאוד והתוודה על כך בפני 

הסוס הקטן שלו. הסוס אמר לו "הרי 

הזהרתי אתך שהנוצה תגרום לצרות. אך 

יש לי רעיון איך לעזור לך."  



 

 

הוא אמר לאיוואן לקחת שק ודלי אורז 

ולצאת להרים, שם איפה שחיה ציפור 

האש. שם איוואן שם על הארץ את הדלי 

והמתין במסתור. 

 

 

בלילה הופיעה ציפור האש והתחילה 

לאכול את האורז. איוואן קפץ ממחבואו, 

תפס אותה, שם בשק והביא אותה למלך. 



 

 

אבל הסייס הקודם היה עדיין קנאי וסיפר 

למלך שאיוואן יכול להביא לו גם נסיכת 

הירח מארצות ים רחוקות. 

 

 

המלך האמין ודרש שאיוואן יהביא לו את 

הנסיכה. איוואן סיפר זאת לסוס הקטן שלו 

וזה אמר לו איך למלא את דרישת המלך. 



 

 

איוואן יצא לדרך ארוכה ועבר שבעה ימים 

עד שהגיע לארצה של נסיכת הירח. שם 

הוא הקים אוהל מפואר וערך ארוחה 

נהדרת. 

 

 

בבוקר הופיעה סירה מערפל הים ובה 

ישבה הנסיכה. היא נכנסה לאוהל 

והתיישבה לארוחה, ואז איוואן חטף אותה 

ועל סוסו הקטן התחיל לדהור הביתה. 



 

כשאיוואן הציג את הנסיכה בפני המלך 

זה רצה מיד לשאת אותה לאישה. אך 

היא אמרה "אתה זקן ומכוער. אבל אם 

תטבול בשלוש אמבטיות: מים קרים, 

חלב ומים חמים, תהפוך לצעיר ויפה, 

ואז אנשא לך." 
 



 

 

המלך פחד תחילה ולכן ציווה על איוואן 

לטבול קודם באמבטיות. איוואן עשה כך 

והפך באמת לנסיך יפה. 

 

אך כשהמלך, שהיה נמוך קומה, נכנס 

לאמבטיה, המים עלו מעל ראשו והוא 

טבע. 

איוואן נשא לאישה את נסיכת הירח והיה 

למלך הארץ. 


